VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 1
k usnesení vlády
ze dne 6. září 2012 č. 651

Zásady
smluvní úpravy v rámci Světové poštovní unie

Při projednávání všech návrhů, a to i návrhů vzniklých v průběhu jednání
Kongresu, bude delegace na Kongresu postupovat podle zásad uvedených v příloze
č. 2 tohoto usnesení. Konečný text základních smluvních dokumentů Světové poštovní
unie bude podepsán zplnomocněným zástupcem České republiky s výhradou jeho
ratifikace.
Na zasedání Kongresu mají být přijaty změny dále uvedených základních
smluvních dokumentů Světové poštovní unie.
I. Ústava Světové poštovní unie
Z dosud předložených návrhů k Ústavě Světové poštovní unie vyplývají dále
uvedené změny, které spočívají:
- ve formálním upřesnění čl. 1 „Rozsah a cíl Unie“, ve kterém se v textu odst. 1
specifikuje, že země, přijímající Ústavu, tvoří pro vzájemnou výměnu „poštovních
zásilek“ jediné poštovní území. Dosavadní dílčí pojem „listovní zásilky“ by se tak
nahradil pojmem obecnějším,
- ve změně článku 1bis „Definice“, která souvisí s výše uvedenou úpravou čl. 1,
- v doplnění čl. 11 „Přístup nebo přijetí do Unie. Postup“, ve kterém se
v odstavci 4 upřesňuje, že při hlasování o přístupu nebo přijetí do Unie jsou platné
pouze hlasy členských zemí, které mají „právo hlasovat“. Jde o sjednocení již
existující úpravy s ustanoveními Generálního řádu a Světové poštovní úmluvy, jejímž
cílem je uplatňování automatických sankcí vůči zemím, které dluží příspěvky za
členství ve Světové poštovní unii.
Delegace na Kongresu bude tyto změny podporovat.
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II. Generální řád Světové poštovní unie
Mezi základní navržené změny v Generálním řádu patří:
- řada na sebe navazujících návrhů, které se týkají ustanovení upravujících účast
pozorovatelů a pozvaných na zasedání orgánů Světové poštovní unie s cílem otevřít
tato jednání všem zainteresovaným subjektům,
- doplnění ustanovení, která umožní financování mimorozpočtových aktivit
pouze z prostředků zainteresovaných subjektů (služby EMS - Express Mail Service,
telematické služby apod.),
- změna Jednacího řádu kongresů, jenž je přílohou Generálního řádu, kterou
nyní projednává Rada Evropské unie a která bude následně předložena Kongresu jako
návrh na to, aby se Evropská unie, stejně jako dosud Liga arabských států a Africká
unie, stala pozorovatelem podle práva.
Delegace na Kongresu bude tyto změny podporovat.
III. Světová poštovní úmluva
V tuto chvíli známé návrhy ke Světové poštovní úmluvě se týkají například
těchto oblastí:
- doplnění nového článku, který se týká elektronických poštovních služeb; jde o
aktivity rozvíjené členskými státy na národní úrovni (elektronická pošta, elektronický
podpis, elektronická doporučená pošta) tak, aby tyto služby mohly být mezi členskými
státy provozovány podle stanovených pravidel i na mezinárodní úrovni,
- zpracovávání osobních údajů uživatelů poštovních služeb pouze pro účely, pro
které byly v souladu s národní právní úpravou shromážděny; musí být zajištěna
důvěrnost těchto údajů,
- další změny v systému tzv. terminálních poplatků, tj. plateb, které si členské
státy navzájem hradí za dodávání poštovních zásilek ve státu určení,
- specifikace technologických a dalších podmínek pro vzájemnou výměnu
poštovních zásilek.
Delegace na Kongresu v souladu se společným evropským stanoviskem podpoří
návrhy spojené se systémem terminálních poplatků s tím, že mezi členskými státy
Evropské unie bude v souladu s acquis communautaire fungovat systém, který již
zahrnuje kritéria cílového stavu, tj. úhrady odrážející skutečné náklady a zohledňující
kvalitu služeb. V zájmu co nejlepšího uspokojování potřeb zákazníků a jejich ochrany
bude podporovat všechny normativní a technologické změny zajišťující zvýšení
rozsahu, kvality a bezpečnosti poskytovaných poštovních služeb.
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IV. Ujednání o poštovních peněžních službách
Dosud jediný známý návrh se týká, stejně jako u Světové poštovní úmluvy,
zpracovávání osobních údajů těchto služeb.
Tento návrh bude delegací na Kongresu podpořen. Současně bude delegace
usilovat o to, aby zůstala zachována stávající ustanovení článků, která směřují
k potírání praní peněz a financování terorismu v souladu s vnitrostátními předpisy a
mezinárodními závazky a ke zpracování osobních údajů podle vnitrostátního práva.
Dále bude delegace na Kongresu podporovat
- změny v činnosti jednotlivých orgánů tak, aby reflektovaly změny, ke kterým
dochází na národní úrovni, tj. zejména další oddělení operátorských a regulačních
funkcí,
- návrhy na širší zapojení dalších zainteresovaných subjektů (konkurenčních
operátorů, asociací zákazníků a uživatelů poštovních služeb apod.) do činnosti Světové
poštovní unie.

